
Feriecenter Bønnerup strand APS, 22-06-16 kl 17.00 i kælderen. 
 

1. APS, hvor er vi henne? (Roberto) 

Roberto har haft et godt møde med NB fra ejerforeningen.  Kan godt opkræve 
brugsretsvederlag for os.  Efterflg. modtaget en negativ udmelding fra revisor. 

2. Ejerforeningen (Poul Erik) 

P.E. har været til møde i ejerforeningen.  Der havde været en diskussion for/imod momsreg.  

Ejerforeningen synes ikke et møde med pers. var en god ide. 

Ønske fra Danland om åbent hele året. ApS indstillet på at holde åbent december måned 
med under forudsætning af at meromkostningerne bliver dækket uden belastning for ejerne. 
Enige om i år vil være et forsøgsår. 

Vedr. andelsbeviser – folk skal rette henvendelse til bestyrelsen for ApS.   

På ejerforeningens hjemmeside er der en knap kun vedr. ApS. 

Hovedvandmåler skiftet. P.E. tage pkt. med. til ef.møde. 

Skiltene vedr. renovation kan pt. ikke nedtages (garantiperiode). 

3. Økonomi (Roberto og Poul Erik) 

Der ”ligger” regninger for 270.000 kr. inden næste indbetaling i aug.   Klortank lækker, en ny 
og godkendt tank koster ca. kr. 9.000. er bestilt. 

4. Manglende betaling 

Kim tager tlf.kontakt.  Prøve at finde ud af, hvorfor der ikke betales.   

5. Restaurant (Torben og William) 

Positivt summemøde med restauratør.  Gulvet  i  køkkenet kunne godt være bedre. 
Aircondition er i stykker.  Tilfredshed med støjdæmpningen.  Fremadrettet vedr. 
forbedringer i restauration til gavn for omsætningen.  Samarbejde med restauratør om den 
ønskede forbedring. 

6. Personale (Torben og William, måske Roberto?) 

Efter ferien afholdes der pers. møde med hver enkelt medarbejder. 

7. Teknik, legeplads og svømmehal (Kim) 

Legepladsen godkendt.   Åbne 2 solarier.  Inden der tages stilling til renovation af terrasserne 
skal der afholdes et møde med ejerne af F-boligerne. Mødet fastsat til 22.08.16. 

 

 

8. Evt. 

Ejerforeningen (NB) åben for nedsættelse af vedtægtskommission.   Lave en skabelon til en 
sådan i efteråret. 



Feriecenter Bønnerup strand APS, 22-06-16 kl 17.00 i kælderen. 
 

Ny sommerhus lov ?  Afklaring om man må bo på feriecenteret hele året (postadresse). 

 

Mødet sluttede kl. 21.30 
 
Ref. Edith Brask. 


